
Szanowni Rodzice, 
W tygodniu 01.06.2020-07.06.2020 wysyłam Państwu kolejne materiały z kursu Playtime. 
Poszczególnym grupom wiekowym przydzieliłam następujące materiały: 

3-latki: 
Historyjka Twig’s Rabbit, w której przypominamy sobie nazwy zwierząt domowych: 
BIRD – ptak  
CAT – kot  
DOG – pies  
oraz poznajemy nowe słowa i wyrażenia: 
RABBIT – królik 
PETS DAY – dzień zwierzątka 
PHOTO – zdjęcie  
WHAT HAVE YOU GOT? – co masz?  
LOOK FOR – szukać  
IDEA – pomysł  
CARROT – marchewka  
https://www.youtube.com/watch?v=aGGQVda_zUo  

Dodatkowo jest też filmik utrwalający słówka: 
https://www.youtube.com/watch?v=2X0GpbPG10c  

Kochane Dzieciaki, 
Z okazji Dnia Dziecka mam dla Was piosenkę o tym, że każdy dzień jest piękny, otaczający 
nas świat jest wspaniały i fajnie jest mieć zawsze kogoś koło siebie – Rodzinę, przyjaciół. 
Wszystkiego najlepszego! 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r71ygEXLU  

4-latki: 
Piosenka I’m helping: 
Historyjka Cherries, w której przypominamy sobie słowa i wyrażenia: 
THANK YOU – dziękuję  
LOOK AT ME! – spójrz na mnie! 
THAT’S GOOD! – dobrze! 
BYE BYE! – do widzenia! 
BANANA – banan  
APPLE – jabłko  
Pojawiają się też nowe słowa i wyrażenia: 
GARDEN – ogród  
GARDENER – ogrodnik  
CAN I HELP YOU? – czy mogę panu pomóc? 
WATER THE FLOWERS – podlewać kwiaty 
I’M HELPING! – pomagam! 
BUSY – zapracowany  
PICK THE CHERRIES – zbierać wiśnie/czereśnie 
LUNCHBOX – śniadaniówka  
PLUM – śliwka  
PEAR – gruszka   
ORANGE – pomarańcza  
FRUIT – owoc  

https://www.youtube.com/watch?v=0SZOEB2Slog  
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Do tego rozdziału jest też film DVD Let’s make a fruit salad!: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jiZ7nFqyoV8&list=PLGdJNDj1SbYhETpKYlGEN1rxEKcmkPoLh&index=18  

Kochane Dzieciaki, 
Z okazji Dnia Dziecka mam dla Was piosenkę o tym, że każdy dzień jest piękny, otaczający 
nas świat jest wspaniały i fajnie jest mieć zawsze kogoś koło siebie – Rodzinę, przyjaciół. 
Wszystkiego najlepszego! 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r71ygEXLU  

5-latki: 
Dzisiaj mamy wszystkie filmiki połączone, podaję więc minuty poszczególnych etapów. 
W dzisiejszej historyjce Is it a monster? dzieci idą do zoo. Po historyjce jest też filmik DVD 
do tego rozdziału Let’s visit the ZOO. 
(0:00-0:32) – przypomnienie słownictwa z poprzedniego rozdziału 

(0:32-5:45) – historyjka Is it a monster? z nowym i starym słownictwem: 
MONKEY – małpa  
I DON’T KNOW – nie wiem  
LET’S LOOK! – poszukajmy! 
WHAT’S THAT? – co to? 
I CAN SEE... – widzę... 
TAIL – ogon  
TIGER – tygrys  
SNAKE – wąż  
EYES – oczy  
GIRAFFE – żyrafa  
ZEBRA – zebra  
TOO BIG – za duży 
MONSTER – potwór  
ELEPHANT – słoń 
BIRD – ptak  
ZOOKEEPER – opiekun zwierząt w zoo 

(5:48-6:53) – piosenka z historyjki. 

(6:57-do końca) – DVD Let’s visit the zoo. Ostatnim zwierzątkiem jest MEERCAT, czyli 
surykatka. Proszę zapytać dzieci, co surykatki lubią jeść? (APPLES – 10:15) 
https://www.youtube.com/watch?
v=n5nnJyX7nK0&list=PL7PihCmlRzUUkTc8OATc5cIc0PgTFyAUT&index=4  

Kochane Dzieciaki, 
Z okazji Dnia Dziecka mam dla Was piosenkę o tym, że każdy dzień jest piękny, otaczający 
nas świat jest wspaniały i fajnie jest mieć zawsze kogoś koło siebie – Rodzinę, przyjaciół. 
Wszystkiego najlepszego! 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r71ygEXLU  

Pozdrawiam wszystkich, 
Agata Jędrzejczak 
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